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Val av antenn

 Antennen skulle vara så osynlig som möjligt

 En ändmatad antenn har ingen matarledning som hänger på mitten

 Inga motvikter eller radialer fanns något utrymme för.

 Antennen skulle täcka alla kortvågsband 80-10m.



Valet blev en EFHW antenn

 För att få upp antennen snabbt så valde vi en  För att få upp antennen snabbt så valde vi en 
färdig antenn från HyEndCompany.nl







Montaget på balkongen hos Donald

















Simuleringar av EFHW-antennSimuleringar av EFHW-antenn
Simulerade strålningsdiagram för olika band 



Antenntrådens riktning. 

Matning till vänster, höjd 21 m, bortre ändpunkt, höjd 7 m.



Simuleringsmodell

Antenntrådens riktning är 10 grader norr om rakt österut.

Matning till vänster, höjd 21 m. Bortre ändpunkt, höjd 7 m.

Matningspunkten in 4,2 m från änden, antennlängd cirka 44,2 m



Strålningsdiagram för 80 m sett rakt uppifrån

Strålningsdiagram för 80 m sett från sidan

Max förstärkning ca 5,4 dBi

Maxriktning tvärs
antenntråden



Strålningsdiagram för 40 m sett rakt uppifrån

Strålningsdiagram för 40 m sett från sidan

Max förstärkning ca 5,6 dBi

Maxförstärkning nedåt i
antenntrådens riktning



Strålningsdiagram för 20 m sett rakt uppifrån

Strålningsdiagram för 20 m sett från sidan

Max förstärkning ca 7,4 dBi

Maxförstärkning framåt i
antenntrådens riktning

Ca 3 dB skillnad mellan framåt och bakåt



Strålningsdiagram för 10 m sett rakt uppifrån

Strålningsdiagram för 10 m sett från sidan

Max förstärkning ca 9,4 dBi

Maxförstärkning framåt i
antenntrådens riktning

Ca 4 dB skillnad mellan framåt och bakåt



Hur funkar antennen i månadstesten?Hur funkar antennen i månadstesten?
Det vill säga, Sverige på 80 och 40 m



Strålningsdiagram för 80 m vid 45 grader över horisonten

Max förstärkning ca 9,4 dBi

Förstärkning framåt ca 1,8 dBi, bakåt ca -1.2 dB

Ca 3 dB skillnad mellan framåt och bakåt



Strålningsdiagrammet är
ganska väl anpassat för
månadstesten (45 grader)

Strålningsdiagram för 80 m för 30 grader och 45 grader

45 grader

30 grader



Strålningsdiagrammet är
ganska väl anpassat för
månadstesten (45 grader)

mot SSV

Strålningsdiagram för 40 m för 30 grader och 45 grader

45 grader

efter norrlandskusten

30 grader



Hur funkar antennen för DX?Hur funkar antennen för DX?



För DX på 40 m (30 grader)
kan man konstatera

+ USA
+ Ryssland och Japan
+ Västafrika

Strålningsdiagram för 40 m för 30 grader och 45 grader

45 grader

+ Västafrika

- Öststater
- Central- och sydafrika
- Delar av Sydamerika

30 grader



Strålningsdiagram för 20 m 

Hög förstärkning både för låga och medelhöga strålningsvinklar

(På grund av varienrande terräng och andra hinder (huskroppar) kommer det
verkliga strålningsdiagrammet att vara betydligt “suddigare”.)



Lite om skillnader mellan Donalds gamla
och nya antennanläggning.



Tidigare QTH:
80 och 40 m: Dubbeldipol 7-8 m över mark, öst-väst
Högre band: Roterbar dipol eller beam

Nuvarande QTH:
EFHW för 80 – 10 m

Vi tittar bara på 80 och 40m



Inte så stor skillnad på 80 m

För låga strålningsvinklar har
höjden viss betydelse

Strålningsdiagram för 80 m för olika strålningsvinklar

EFHW
H = 21 – 12 m

Dipol
h=8 m

15 grader 30 grader

45 grader



Större skillnad på 40 m

Antennerna är olika långa och
skillnaderna i höjd börjar
märkas

Strålningsdiagram för 40 m för olika strålningsvinklar

EFHW
H = 21 – 12 m

Dipol
h=8 m

30 grader15 grader
45 grader



Tack för visat intresse!

Föredrag på VRKs medlemsmöte i april 2021.

Föredragshållare var Jan SM5FQQ och Anders SM5EFX


